
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teripang  

2.1.1.  Tinjauan umum teripang 

 Teripang termasuk dalam filum Echinodermata, kelas Holothuroidea.  

Hewan ini banyak terdapat di paparan terumbu karang, pantai berbatu atau yang 

berlumpur, dasar perairan berpasir dengan kecerahan yang tinggi, rumput laut dan 

lamun (Rustam, 2006 dan Yusron, 2005).  Teripang dapat dijumpai tidak hanya di 

perairan dangkal, namun ada juga yang hidup di laut dalam, bahkan di palung laut 

yang terdalam di dunia pun terdapat teripang (Nontji, 2002). Namun kebanyakan 

teripang hidup di daerah pesisir laut dan merupakan fauna laut yang sangat 

penting keberadaannya (Wallace dan Taylor, 2002). Teripang (Holothuroidea) 

merupakan komponen utama komunitas abisal sebagai pemakan endapan atau 

deposit feeder. Makanan teripang berupa plankton atau detritus yang banyak 

tersedia secara alami di dalam perairan ataupun di dasar perairan (Rustam, 2006). 

Tubuh teripang umumnya bulat panjang atau silindris sekitar 10–30 cm, 

dengan mulut pada salah satu ujungnya dan anus pada ujung lainnya.  Karena 

bentuk umumnya seperti mentimun, maka dalam bahasa Inggris hewan ini disebut 

sea cucumber yang berarti mentimun laut. Tubuh teripang memanjang 

membentuk sumbu oral-aboral atau anteroposterior (Gambar 2.1). Ujung bagian 

oral merupakan mulut yang dikelilingi oleh struktur tentakel yang berlendir. 

Struktur mukosa ini digunakan untuk mengumpukan makanan dan merupakan 
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modifikasi dari kaki tabung dan biasanya dapat ditarik kembali ke dalam tubuh. 

Teripang mempunyai dinding tubuh yang kasar dan mengandung endoskeleton 

mikroskopis. Teripang bergerak menggunakan kontraksi otot dari tubuh mereka 

(Nontji, 2002). Teripang merupakan hewan laut yang bersifat dioecious (berumah 

dua) dan proses fertilisasinya terjadi di dalam air (fertilisasi eksternal). Selama 

masa perkembangannya, kebanyakan spesies melalui dua fase larva, yang pertama 

adalah auricularia dan yang kedua adalah doliolaria. Keduanya merupakan larva 

mikroskopis. Mentimun laut mempunyai daya pertahanan hidup yang tinggi. 

Apabila merasa terganggu atau dalam tekanan, hewan ini akan mengeluarkan 

organ internalnya. Hal ini kemungkinan dimaksudkan untuk mengusir predator. 

Proses regenerasi organ yang telah hilang terjadi ketika teripang tersebut telah 

dalam keadaan aman (Wallace dan Taylor, 2002). 

 

Gambar 2.1. Morfologi eksternal teripang (Wallace dan Taylor, 2002) 

ANTERIOR 

crown of tentacles 

gonophore 

dorsal podia 

ventral podia 

POSTERIOR 
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Menurut Wallace dan Taylor (2002), Tubuh teripang mempunyai bagian 

enterocoelom yang luas. Selama hidupnya rongga tubuh diisi dengan cairan 

coelom yang mengandung berbagai jenis sel amoebosit. Pada peritoneum terdapat 

silia yang menghasilkan arus yang bergerak melalui cairan coelom.  

 

Gambar 2.2. Morfologi internal teripang (Wallace dan Taylor, 2002) 

 

 Sistem pencernaan hewan ini terdiri dari mulut, faring primitif, esofagus, 

perut muscular, intestinum, dan muskular rektum (Gambar 2.2). Pada beberapa 

spesies teripang tidak mempunyai esofagus dan perut. Pada bagian rektum 

terdapat  otot yang melekatkan rektum ke permukaan dalam dinding tubuh. Otot 
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ini juga berperan dalam sistem respirasi, yaitu muskular rektum memompa air ke 

dalam saluran pernapasan dan mengembalikannya ke luar tubuh. Pertukaran gas 

respirasi terjadi di dalam saluran ini.  

 

2.1.2. Paracaudina australis 

Berdasarkan Winarni et al. (2010), P. australis (Gambar 2.3) tersebar di 

kawasan Pantai Timur Surabaya dalam  kelimpahan 5,78% dari total semua 

spesies dan umumnya dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dari analisis 

substrat yang dilakukan oleh Winarni et al. (2010), diketahui bahwa P.australis 

hidup di substrat yang berpasir. Panjang tubuh mencapai 10--15 cm, silindris, 

memiliki tentakel pendek, tidak memiliki kaki tabung, kulit tipis dan transparan 

sehingga tampak garis-garis ganda otot sepanjang tubuh dan bahkan organ 

internal (Anonimous, 2010a).  

 

 

 

 

 

           

 

 Gambar 2.3. Paracaudina australis (Anonimous, 2010a) 
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Berikut adalah klasifikasi Paracaudina australis berdasarkan Semper 

(1868) dan Ludwig (1878) dalam Anonimous, 2010b. 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Echinodermata 

Class  : Holothuroidea 

Order  : Molpadiida 

Family : Caudinidae 

Genus : Paracaudina 

Species : Paracaudina australis 

 

2.2. Siklus Reproduksi Teripang 

 Menurut Perezrul et al. (1999), siklus reproduksi teripang terdiri atas 

beberapa tahap sebagai berikut. 

1) Tahap I (gametogenesis), pada organisme jantan disebut spermatogenesis 

yang dicirikan oleh adanya longitudinal fold atau jaringan ikat longitudinal 

yang menjorok ke arah lumen, terdapat folikel perifer yang mengelilingi 

spermatosit yang berproliferasi, tubulus ukurannya meningkat dan 

menggembung (Gambar 2.4b), sedangkan pada organisme betina disebut 

oogenesis yang dicirikan oleh adanya oogonia yang tertanam di epitel 

germinal, oogonia tersebut mulai berproliferasi menuju lumen, adanya 

oosit berkembang yang tersusun selapis, adanya oosit vitelogenik dengan 

jumlah banyak dengan nukleus berukuran besar yang mempunyai dua 

sampai tiga nukleolus perifer yang dikelilingi oleh sel folikel (Gambar 

2.5a). 
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2) Tahap II (maturity), pada organisme jantan dicirikan oleh adanya 

spermatozoa matang yang memenuhi ruang tubulus, dinding tubulus tipis 

dan mengembang (Gambar2.4c), sedangkan pada organisme betina 

ditandai oleh adanya oosit matang yang menempati hampir keseluruhan 

tubulus, terdapat beberapa oosit berkembang pada bagian perifer (Gambar 

2.5b). 

3) Tahap III (spawning), pada tubulus organisme jantan tahap ini 

memperlihatkan adanya ruangan kosong di dalam tubulus, adanya 

beberapa spermatosit berkembang di bagian tepi, dan adanya lapisan 

jaringan ikat pada dinding tubulus (Gambar 2.4d), sedangkan pada betina 

ditandai dengan adanya oosit matang yang mengalami penurunan jumlah, 

pada lumen terdapat ruang-ruang kosong dan terlihat adanya fagosit 

(Gambar 2.5c). 

4) Tahap IV (post spawning), pada organisme jantan pada fase ini dinding 

tubulus menebal karena adanya jaringan ikat, masih terdapat spermatozoa 

matang, dan terdapat fagosit di dalam dan di luar tubulus, sedangkan pada 

betina ditandai dengan volume tubulus mengalami penurunan, masih 

terlihat beberapa oosit, fagosit terlihat di dalam dan di luar tubulus, 

terdapat jaringan ikat yang berukuran lebar pada dinding tubulus (Gambar 

2.5d). 
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Gambar 2.4. Tahap perkembangan maturasi gonad teripang jantan. a: 
undetermined. b: spermatogenesis, c. mature, d: spawning, e: post 
spawning (c: connective tissue/jaringan ikat, f: folikel, g: dinding 
gonad, ph: fagosit, sp: spermatosit, s: spermatozoa 
mature)(skala=100 µm)(Perezrul et al.,1999)  
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Gambar 2.5.  Tahap perkembangan maturasi gonad teripang betina. a: oogenesis, 
b: maturity, c. spawning, d: post spawning (c: connective 
tissue/jaringan ikat, d.o: developing oocyte/oosit berkembang, f: 
folikel tubulus,fc: sel folikular,g: dinding gonad, n: nukleus, o: 
oosit matur, ph: fagosit, po: previtelogenik 
oosit)(skala:100µm)(Perezrul et al.,1999) 

 

 

 Pada penelitian sebelumnya (Purwati, 2006) menyebutkan bahwa terdapat 

perbedaan morfologi antara gonad jantan dan betina yang berada pada fase awal, 

fase produktif, dan setelah memijah. Ketika memasuki fase produktif struktur 

tubulus jantan dan betina lebih besar dan padat dibandingkan dengan struktur 

tubulus saat fase awal. Setelah memijah tubulus kembali mengendor dan 
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strukturnya gepeng. Tubulus dipersiapkan hanya untuk satu siklus tunggal, setelah 

pemijahan tubulus tersebut diserap dan tubulus baru tumbuh setiap awal siklus 

reproduksi. 

 

2.3. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kehidupan Teripang 

 Menurut Anonimus (2009), faktor yang mempengaruhi kehidupan teripang 

antara lain sebagai berikut. 

 a. Kedalaman perairan 

 Beberapa jenis teripang ada yang menempati daerah dengan kedalaman 

5—30 m, namun ada juga yang hidup di kedalaman 2 m, biasanya di sekitar 

terumbu karang dan daerah yang terdapat rumput laut. Hasil penelitian Rohani 

(1998) menyebutkan bahwa semakin bertambahnya kedalaman perairan maka 

ukuran dan kematangan gonad teripang juga akan semakin cepat. 

 b. Kecepatan arus 

 Kecepatan arus sangat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi teripang 

karena arus laut dapat menjamin distribusi dan ketersediaan makanan. Hal ini 

sangat menguntungkan bagi teripang karena hewan ini tergolong hewan yang 

tenang dan seolah-olah selalu dalam keadaan diam. 

 c. Suhu 

 Kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan teripang adalah 27—30˚C. 

Peningkatan suhu dari kisaran optimum akan mempengaruhi  aktivitas reproduksi 

dan laju metabolisme teripang itu sendiri. 
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 d. Salinitas 

 Salinitas optimum untuk kehidupan teripang sebesar 30—37‰, sedangkan 

air laut umumnya mempunyai salinitas antara 33—37‰. 

 e. Oksigen terlarut dan pH 

 Kandungan oksigen terlarut yang layak untuk kehidupan teripang 4-8 ppm 

dan pH berkisar antara 6,5—8,5, sedangkan kandungan oksigen terlarut pada saat 

ditemukannya teripang di alam berkisar antara 5,67—6,34 ppm (Alwi, 1995 dan 

Panggabean, 1987 dalam Anonimus, 2009). 

 f. Siklus penanggalan bulan  

 Hasil penelitian Hartati dan Yanti (2006) mengungkapkan bahwa gonad 

teripang dari jenis teripang getah (H. vagabunda) pada saat bulan penuh berada 

pada tahap II--III sedang saat bulan baru berada pada tahap II--IV. Jumlah, 

percabangan, panjang, dan diameter tubulus, jumlah sakula serta nilai IKG (indeks 

kematangan gonad) meningkat seiring dengan meningkatnya TKG (tingkat 

kematangan gonad) dan mencapai puncaknya pada tahap III kemudian menurun 

pada tahap IV. Diameter telur dan fekunditas juga meningkat seiring dengan 

meningkatnya TKG dan mencapai puncaknya pada tahap III. Nilai rata-rata IKG 

teripang tertinggi diperoleh pada saat bulan baru demikian pula dengan diameter 

telur dan fekunditas terbesar. Gonad teripang mencapai puncak perkembangannya 

pada saat bulan baru dan pemijahannya diperkirakan terjadi pada saat itu. 
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g. Tekstur sedimen 

 Organisme bentik termasuk teripang membutuhkan kondisi substrat 

tertentu sebagai tempat hidup mereka. Pemilihan kondisi substrat tertentu antara 

lain disesuaikan dengan kebiasaan individu dewasa untuk mencari makan dari 

substrat (Levinton, 1982 dalam Anonimus, 2009). Sedimen dasar perairan yang 

berperan sebagai substrat bagi organisme bentik terdiri atas partikel-partikel yang 

antara lain berasal dari hasil hancuran bebatuan, cangkang kerang, serta rangka 

organisme laut. Berdasarkan tipe substrat dasar perairan, dapat diketahui bahwa 

kombinasi dasar perairan yang terdiri atas pasir, kerang hidup, dan rumput laut 

merupakan habitat yang cocok bagi beberapa anggota Holothuroidae (Trijoko, 

1991 dalam Anonimus, 2009). 

 

2.4. Perubahan Kondisi Perairan Laut 

 Menurut Djunarsjah (2005), perubahan kondisi perairan laut terjadi karena 

adanya perubahan berbagai parameter fisik, antara lain sebagai berikut. 

 a. Suhu 

 Perubahan suhu air laut disebabkan oleh perpindahan panas dari massa 

yang satu ke massa yang lain. Suhu air laut selalu mengalami kenaikan dan 

penurunan. Kenaikan suhu disebabkan oleh radiasi dari matahari, konduksi panas 

dari atmosfir, dan kondensasi uap air. Penurunan suhu disebabkan oleh radiasi 

balik permukaan laut ke atmosfir, konduksi balik panas ke atmosfir, dan evaporasi 

(penguapan).  
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 b. Salinitas 

 Salinitas air laut di seluruh wilayah perairan di dunia berkisar antara    

33—37‰. Nilai salinitas rata-rata perairan laut di Indonesia yaitu 34,76‰. Faktor 

utama yang mempengaruhi perubahan salinitas antara lain: evaporasi air laut, 

hujan, mencair atau membekunya es di kutub, dan aliran air sungai. 

 c. Densitas 

 Densitas merupakan jumlah massa air laut per satuan volume. Pada 

umumnya nilai densitas (berkisar antara 1,02—1,07 gr/cm3) akan bertambah 

sesuai dengan bertambahnya salinitas dan tekanan serta berkurangnya suhu. 

Perubahan densitas dapat disebabkan oleh proses-proses, antara lain: evaporasi di 

permukaan laut; massa air pada kedalaman < 100 m yang dipengaruhi oleh angin 

dan gelombang, sehingga besarnya densitas relatif homogen; terjadinya perubahan 

temperatur yang cukup besar (Thermocline) dan juga salinitas (Halocline), 

sehingga menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar (Pynocline). 

 d. Ombak atau gelombang 

 Interaksi udara dan lautan mengakibatkan adanya ombak atau gelombang 

dan adanya siklus hidrologi. 

 e. Arus laut 

 Sumber utama pembangkit arus laut adalah angin, variasi densitas, dan 

pasut laut. Menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua yaitu arus atas dan arus 

bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut, sedangkan arus 

bawah adalah arus yang bergerak di dasar laut. Adanya arus laut menyebabkan 

substrat yang berada pada dasar perairan mengalami pengadukan. Kekeruhan 
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yang diakibatkan dari proses pengadukan tersebut dapat mengurangi penetrasi 

sinar matahari dan dapat mengurangi aktivitas biota di dasar perairan (Bernawis, 

2000). 
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